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TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.
Vás srdečně zve na

„Doteky techniky 2014”
které se uskuteční v budově
Knihovny města Hradec Králové, galerie
Wonkova 1262/1a, Hradec Králové,
ve čtvrtek 29. května 2014,
od 13:00 do 17:00 hodin
Letos kromě výstavy kompenzačních pomůcek pro
nevidomé a slabozraké, zaměříme pozornost na
možnosti současné nabídky
mobilních telefonů pro zrakově postižené!
Dotykové nebo nedotykové?

Případné zájemce prosíme o potvrzení účasti
Tel: 495 523 729, mail: babka@tyflocentrum.cz
Případný doprovod zajistíme
Vojtěch Babka
Přijďte se dotknout techniky, která Vám pomůže
usnadnit život!
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Od 13:30 vystoupí hosté:
 Spektra v.d.n. (Jan Šnyrych, Tomáš Hrdinka)
Dodavatel kompenzačních pomůcek (stolní i přenosné
kamerové TV lupy, digitální zvětšovací lupy, speciální
softwary, hlasové výstupy, mobilní telefony, drobné
pomůcky), přednáška na téma "Vybavení iPhonu pro
zrakově postižené a další pomůcky"
 Mgr. Radek Pavlíček
Patří mezi uznávané odborníky na speciální informatiku
pro uživatele s těžkým postižením zraku. Je mimo jiné
autorem metodiky Blind Friendly Web a o přístupnosti a
asistivních technologiích pravidelně píše na blogu
POSLEPU. Na semináři pohovoří o aktuálních možnostech
využívání mobilních telefonů uživateli s těžkým
postižením zraku. Předvede také pomůcky firmy Galop.
 BlindShell (Petr Svobodník)
Zjednodušené
prostředí,
které
umožňuje
ovládat
dotykový telefon se systémem Android pomocí velmi
jednoduchých gest bez nutnosti znalosti celého systému.
Obsahuje také unikátní a snadno použitelnou klávesnici.
Jako zpětná vazba pro uživatele slouží hlasový syntetizér,
vibrační a zvuková vazba.
 BIG Launcher (Jan Husák)
Úspěšná
česká
aplikace
na
systém
Android,
zjednodušené prostředí vhodné pro seniory a zrakově
postižené uživatele. Má široké možnosti přizpůsobení a
ovládá se jednoduchými doteky. Její autoři jsou z Hradce
Králové.

